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Sfinții ne avertizează – Sfântul Paisie Aghioritul:
“Cu toate forțele împotriva sinodului tâlhăresc din
Creta”
Un mare teolog anti-ecumenist din Grecia a trăit o minune făcută de Sf. Paisie Aghioritul, în preajma
zilei sale de pomenire din acest an. Astfel, renumitul teolog a fost vizitat de sfânt în realitate, nu în vis, și răpit
în văzduh, iar timp de 15 minute au traversat tot pământul. Totul s-a întâmplat la 12 noaptea. Sfântul l-a trezit și
i-a zis: D…., sunt eu moșu Paisie. Hai să vorbim. Apoi l-a luat în trup și au zburat cu viteza luminii. În acest
răstimp i-a zis, printre altele: Cel mai mare pericol e sinodul tâlhăresc din Creta! Acum toate forțele împotriva
acestui sinod! Înșelarea va fi foarte mare, căci nu vor fi cinstiți în cugetare. Începând cu cel mai mic membru
al Bisericii să luptăm pentru păstrarea Credinței nepătate de ereziile legiferate la sinodul tâlhăresc din Creta!
Acest mare teolog plângea când făcea această mărturie unor persoane foarte apropiate. Era în stare de
har în acele zile. El este unul dintre oamenii luminători pe care Domnul i-a dat să salveze credincioșii de la
înșelarea ecumenistă. Îl vizitează și alți sfinți și îl sfătuiesc, iar el îi întreabă. Printre ei și Sf. Efrem
Katunakiotul, care a zis tot despre acest mare teolog, că alături de un mare ieromonah teolog, tot din Grecia,
sunt trimișii Domnului pentru a ne confirma că acum e sinodul cel tâlhăresc, prorocit de veacuri și că înșelarea
va fi mare. I-a comparat cu Sf. Vasile cel Mare și Sf. Grigorie Dialogul.
Deși a ținut să nu fie făcută publică mărturia sa, considerând-o personală, credem că mesajul Sf. Paisie
este pentru toți credincioșii și sperăm să ne înțeleagă că am ales să publicăm această mărturie, doar din dorința
de a trezi poporul cel binecredincios în legătură cu sinodul tâlhăresc din Creta, care nu trebuie să fie acceptat.
Doamne, ajută!

